
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הירושה המדממת 

 של ממשלת לפיד 
3עמ'   

  

  ערבי או לא יהיה - המאבק בממשלת הימין הגזעני יהיה יהודי

חוזרים לרחובות 
-הבחירות לכנסת ההכלליות העגומות של  תוצאות  ה    
המתחולל    25 הפשיזציה  תהליך  את  להעמיק  צפויות 

ב האחרונות.   ה מהלך  בישראל  חד"ששנים  תע"ל, -יו"ר 
אמר עודה,  איימן  המדגמים  עם    ח"כ  תוצאות  פרסום 

  15%דעתו של  "הכהניזם הפך להיות    :)1.11בטלוויזיה (
רכיב את הממשלה, י הימיןמהציבור הישראלי. אם מחנה 

    . "הציבור שלנו יעמוד איתן מול הפשיזם והגזענות
נגד       ונחושה  ממושכת  קשה,  מערכה  צפויה  ואכן, 

. יהיה זה מאבק בכנסת וברחובות,  הימין הקיצוני  שלטון
  . כלל היהשלא יאו  ערבי-יהודי מאבק שיהיה

ברור:       על  יש  היעד  הדעות  על  ו  הפחד להתגבר 
הכוחות  ו  הקדומות, כל  את  חזית  ב  הדמוקרטיים לרכז 

  נגד ממשלת הימין הגזעני.  שתפעל ערבית-יהודית
כבר "רק לא ביבי"    לביןחלוקת הגושים בין "רק ביבי"      

קו    –אתגר חשוב יותר  בפתח  אינה רלוונטית. עתה ניצב  
ו בפשיזם  המצדדים  בין  המים  בין  לגזענות  בפרשת 

בראשות בנט    כוחות הקואליציה היוצאת הפועלים נגדם.  
האתגר.  אינם    ולפיד עם  להתמודד  בכך מסוגלים    נוכחו 

             ). 3ממשלת לפיד (ר' עמוד מעשיה של ב

כשלה     השינוי"    הצבת :  העיקרית  הבמשימת  "ממשלת 
כבד    כישלון זה  ו של  עונשלנתניהו ולדרכו.    מדינית   חלופה

תח את  ינ  )9.11(  הבאגיליון "זו הדרך"    השלטון.אובדן    –
הבחירו מערכת  ויתוצאות  שהת  הסיבות  על  ו לביועמוד 

  של מחנה השמאל הציוני. למפלתו
לפיד  אך     מחנה  פירושה    דעיכת  שותפות   היעדרותאין 

האנטי במאבק  בחברה   קיימים  .יסטיפש-ושותפים 
להתמודד עם   הנחושיםים  יים וערבייהודכוחות  הישראלית  
  .        להכריעההסכנה ואף 

הימיןה     לניצחון  להגיב  דווקא  הי  בבחירות  ראשונים  ו 
  . הודעת הארגון תג מאירגזעני  - אנטיהוהדתי  ארגון  ה  פעילי

אות    היא  דטיםמנ  14  בת"מפלגת גזענות יהודית    :הצהירה
  .  קלון וחילול שם ה' ברבים

מביאה     ישראל    היא  לעם  ישראל   וכופרתחרפה  בתורת 
שלום נתיבותיה  וכל  נעם  דרכי  המשקל    .שדרכיה  תשובת 

זו   הליכה בדרך חסד ורחמים, צדקה    חייבת להיותלחרפה 
יהודים  ,  ומשפט הארץ,  יושבי  כל  שבין  הקשרים  חיזוק 

עשה    ,סור מרע  .ופלסטינים בין הירדן לים  שראליםוערבים, י
 בקש שלום ורדפהו".  ,טוב
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        דברים בשם אומרם דברים בשם אומרם דברים בשם אומרם דברים בשם אומרם 

  ' יש יותר כבוד - למי ,למי'השטיח האדום או 
החוץ,  ל  צ ב "  העובדים במשרד  ראש הממשלה  עיצומי  משרד 

רכש שטיח אדום במיוחד לרגל נחיתתו של ראש הממשלה יאיר  
השטיח נפרס בנמל התעופה בניו יורק, למרות  .  לפיד בניו יורק 

לפנות בוקר, ואת פניו קיבלו רק נציגים   חמש  שלפיד נחת בשעה 
ישראלים: השגריר בארה"ב מייק הרצוג, השגריר באו"ם גלעד  
ארדן, הקונסול הכללי של ישראל בניו יורק אסף זמיר ושגריר 
נציגים  שלחו  לא  האמריקנים  הופמן.  רונן  בקנדה  ישראל 

הגיע כאורח האו"ם ולא כאורח הממשל  לפיד  מטעמם משום ש 
: מבחינה נוספת ביקורו בניו יורק היה חסר תקדים  האמריקני.  

היה זה הביקור הראשון שבו משרד החוץ והקונסוליה בניו יורק 
צורה   בשום  הממשלה  לראש  סייעו  של    בשל לא  העיצומים 

החוץ  ל   , עובדי משרד  רה"מ  לשכת  בין  עובדי  בין  והנתק  ועד 
  ."משרד החוץ 

  18.10איתמר אייכנר, "ידיעות אחרונות",  
  

 מכתבים

  למערכת    

  סגר וכתר של איפה ואיפה 
  הצבא   מטיל  , מתרחש פיגוע בשכם או בג'נין  בהבכל פעם      

העיר  הישראלי על  כללי  ב  . סגר  ואין  יוצא  עונש    -  אאין 
רבים.הנמשך  קולקטיבי   ימים  מתנחלים  הכאשר  אך    לעתים 

תושבי  בזיתים או  ה  ימסיקב  ,פוגעים באוכלוסייה הפלסטינית
ת  וגדיעו  אבניםה  את פיו. זריקות  פוצה  איש אינו, כמעט  ערים

  . סגר, כתר או כל צורה של ענישהבהטלת  לא נענות עציםה
פרעות  ה  את  מציגים מהדורות החדשות והעיתוניםלא אחת        

הערב היישובים  בתוככי  או  נראים   .יםיבשטחים    החיילים 
לרוב  הם עוצרים    כאשר הם טורחים לפעול, ו  ,עומדים מהצד

  המתבקשתהמסקנה    פורעים.מתנחלים ה פלסטינים ולא את ה
משרתהמתנחלים  התפרעות  ש  ,היא מפעל    ת בשטחים  את 

ישירהכיבוש   הזאת  .  באופן  נוכח    והרפיסות   החולשבייחוד 
  .מול המתנחלים הנפשעים השלטון המרכזי  השמגל

מרבים לפרסם  ובמילואים,    בדימוסקצינים בכירים בצה"ל,       
הצהרות התקשורת  ולהצהיר  רוב,    לע  .בכלי  אות  טמבפי 

כלפי  ואהדה  תמיכה  ו  עמדותיהם  הלאומני  המתנחלים  הימין 
  : אחת בלבד  אפשרותעל  "הביטחוניסטים" ממליצים    הקיצוני.

  כוח רב יותר. ב הולךח, ובכ הולך מה שלא 
ביותרה      (מיל.) אפי   החבורב  דמות הבולטת  זו הוא תא"ל 

בתוכניתו של שרון גל, איש תקשורת    דרך קבעהמופיע    ,איתם
קיצוני הרף  מטיף    איתם .  ימני  נגד    כוללת למלחמה  ללא 

הכבושיםבהפלסטינים   פלסטין   סיפוח לו  ,שטחים    שטחי 
  ישראל. למדינת

  יפו - ת"א דן יהב, 
1  

ניתן לשלוח מכתבים למערכת באמצעות הדוא"ל  ניתן לשלוח מכתבים למערכת באמצעות הדוא"ל  ניתן לשלוח מכתבים למערכת באמצעות הדוא"ל  ניתן לשלוח מכתבים למערכת באמצעות הדוא"ל  
zohaderekh@gmail.comzohaderekh@gmail.comzohaderekh@gmail.comzohaderekh@gmail.com        
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  הרווחים   לטובת מוותרת על טובת ישראל  שברון:  
העדיפה "קראתי כותרת במוסף 'דה מרקר' לפיה ברגע האמת,  

היא  בכך  :. אני מוסיףלמצרים  שברון לייצא את הגז הישראלי
גז בישראל להשתמש באנרגיה יקרה יותר  הצרכני  מאלצת את

שרת   ששלחה  התרעה  מכתב  אף  על  זאת  כל  יותר.  ומזהמת 
מעסיק  ההאנרגיה לשברון. שברון היא תאגיד אנרגיה אמריקני  

עובדים    40-ל  מעל כ  ובעל אלף  של  מיליארד    160-הכנסות 
ב  דולר לשנה.   " לוויתן" ז  גמאגר ההאם השליטה של שברון 

יצוא על פני אספקת הגז  יתורמת למשק? הידיעה על העדפת ה
עושה   ששברון  מלמדת  שבעלי  כעת  לישראל  עשו  מה  ההון 

.  'משקלתרום ל'  יםמנס ולא  מירווח עצ רודפת אחר: הם  תמיד
מכשיר   הוא  הון,  בעל  של  ראותו  מנקודת  הישראלי,  המשק 

גז    להפקת עבור  לשלם  מוכן  מצרי  הון  בעל  אם  אבל  רווח. 
יותר מתאגיד ישראלי   אז מוותרים על ציונות, על    – ישראלי 

הרווח חזק יותר מכל    ניחוחעל טובת המשק.  ו  טובת ישראל
ההבלים הב עוטפיםהפוליטי    ל  ה  בו  רובם,    .'משקיעים'את 

שברון, על כן, הראתה    גב, משקיעים באמצעות כספים שלנו.א
    ".לישראל ולשרת האנרגיה אצבע משולשת

  17.10גדעון עשת, "כלכלה שחורה", 

  השמרנים נתנו לחתול לשמור על השמנת 
  רישי סונאק, שר האוצר לשעבר של בריטניה, חבר המפלגה "

של   החדש  הממשלה  לראש  נבחר  ומיליארדר,  השמרנית 
המאוחדת גדול,  .  .  .  .  הממלכה  הון  בעל  הוא    אף   ששוויוסונאק 

מוערך  סונאק  הזוג  בני  ההון של  יותר מהונו של המלך.    גדול
אשתו,  הנקי של    ההון . יש המעריכים כי  פאונדמיליון    900-ב

לא בשל   , אך בהודו סונאק מוכר .הוא מיליארד דולר ,אקשתה
הפוליטית המפלגה    טיפחש  הקריירה  השמרנית  בצמרת 

שםטיתיהבר מוכר  הוא  ההון    , אשתול  הודות   .  איל  של  בתו 
מיליארדר ומייסד משותף של חברת    -  ההודי נאריאנה מורתי 

שורה    לאחרפוליטי    גרם נזק סונאק נלללל        .'אינפוסיס'הטכנולוגיה  
אשתו, אזרחית    פורסם כי  בשיאן  . השנה  של חשיפות באפריל

על הכנסותיה מחוץ  סים ילשלם מ ן בכוונתה טענה כי אי ,והוד
ש  למדינה בריטיתמאחר  אזרחית  זאת.  אינה  כי    ,נחשף  לצד 

החדש הממשלה  תושבות    ראש  בעל  למרות  .  אמריקניתהוא 
על שלו,  המופגנת  הפטריוטיות   לשמור  מיטיב    כל   הוא 

  ."פתוחות יואפשרויות
  25.10ינג סטאר", נ"מור

  סעודיה: ציוץ מסוכן 
, זאת  מאסר בכלא הסעודישנות    16- אזרח אמריקאי נשפט ל"

ביקורת   שמתח  המשטר  לאחר  ה ב  הסעודי על  טוויטר  עמוד 
מחזיק באזרחות סעודית  ה,  72ברהים אלמאדי, בן  יסעד א  .שלו

שעבר   בנובמבר  נעצר  אמריקאית,  שהגיע ובאזרחות    לאחר 
שנייה  התקרית  הלצורך חופשה ועסקים. זו    לעיר הולדתו ריאד 
סעודי   אזרח  עםהבה  נעצר  בחו"ל  בשל    חי  למדינה  כניסתו 

שיהאב, סטודנטית  -במדיה החברתית. סלמה א  יוהתבטאויות
נשפטה    חיה בבריטניה ולומדת באוניברסיטת לידסהסעודית  

שיתף ציוצים  לאחר שחשבון הטוויטר שלה  שנות מאסר    34-ל
משטר מתנגדי  והורשעה  שכתבו  נעצרה  היא  שבה  כאשר  . 

    ".לחופשה בסעודיה
 17.10"גרדיאן", 

  יומני היקר, יקר מאוד 
שתי עתירות חופש מידע הוגשו נגד עיריית חיפה לאחרונה,  "

האמורים   ומסמכים  נתונים  למסור  העיקש  סירובה  לאחר 
אור על הקדנציה    המסמכים שופכים  .להיות חשופים לציבור

קליש  עינת  העיר  ראשת  בהבטחות    של  שהחלה  רותם, 
בהסתרה   לסיומה  ומתקרבת  הציבור,  ושיתוף  לשקיפות 

  ."אמירת אמת-שיטתית של מידע ואי
  18.1אבנר הופשטיין, "זמן ישראל", 



  

 3  /הכיבוש  

 

  לאחר , באוקטובר   20- , ליד גופתו. הצעיר מת מפצעיו בבית החולים בבמותו   16בני משפחתו של פאדי נורי, בן  
בירה (צילום: וואפא)- כוחות הכיבוש בכניסה לאל ירו בו  ימים קודם לכן ש     

  

  בגדה המערבית ובירושלים המזרחית    המדממתהמציאות 

  דמעות לאמינה הממשלת לפיד לא  

  ל ה ש פעילות   מסתכמת כך  הרג רודף הרג ופיגוע רודף פיגוע.       
הפלסטינ  בשטחים  לפיד  ו י ממשלת  הכבושים  ירושלים ב ים 

הקצרה   המזרחית  שלטונה  שליח  בתקופת  מזרח ב האו"ם  . 
עלולה    2022  שנת "   ) כי 29.10( אף אמר  תור וונסלנד,    התיכון, 

מאז   להיות הקטלנית ביותר עבור הפלסטינים בגדה המערבית 
  הרוגים פלסטינים.  לעקוב אחר האו"ם  החל    השנה בה   -   " 2005

פלסטינים נהרגו השנה בגדה   125- יותר מ   , לפי נתוני האו"ם      
כיבוש ישראלי. ה תחת    הנחנקות ובירושלים המזרחית    המערבית 

ו"המצב הנפיץ".   הרוחות   וונסלנד קרא לפעולה מידית להרגעת 
עוד הפציר בישראל וברשות הפלסטינית לחדש את המשא ומתן  

   ביניהן.  
במועצת הביטחון של האו"ם הדגיש וונסלנד    שנשא   בנאום      

 הביאו שובבקרב שני העמים  כי "חוסר התקווה, הכעס והמתח 
הוסיף: "יותר מדי אנשים, ברובם   עוד קטלני".  אלימות  למעגל  

הוא תולדה    ציין כי המצב אף  פלסטינים, נהרגו ונפצעו". השליח  
ואלימות   שנות עשרות  של   כבד  מחיר    ו גב ר  ש א   , כיבוש 

  .  כאחד פלסטינים  מ מישראלים ו 
הרגו    בלבד   חודש האחרון מהלך ה ב כי    , דיווח שליח האו"ם       

ילדים,   32  כוחות הכיבוש    311פצעו  ו   פלסטינים, בהם שישה 
, במהלך הפגנות, עימותים, מבצעי חיפוש ומעצרים. שני חיילים 

פלסטינים   ציין,  חמושים  מירי  ו נהרגו  את  ,   התגברותהדגיש 
כלפי    אלימות  שטחים ב פלסטינים  תושבים  המתנחלים 

  הכבושים. 
מועצת ת  בישיב  דגיש ה הנציג הפלסטיני באו"ם, ריאד מנסור,       

 מתיםלא    אך   הנוער שלנו נהרגים, ו ,  ילדינו ,  אנשינו "   : הביטחון 
פנה לחברי המועצה וקרא להם לקדם את פתרון    מנסור לשווא".  

  שתי המדינות.
  

  של דיכוי   ירושלים ממשלת השינוי ו 
שאספה      נתונים  עמים  העמותה  לפי  כהונת   ,עיר  בעת 
השינוי"" בירושלים    מספר  הגיע  ממשלת  הבתים  הריסות 

חדש   לשיא  דיור  149  – המזרחית  העמותה,  .  יחידות  לדברי 
  הן צדדיות בירושלים.  -עשרות פעולות חד  לפידממשלת  נקטה  
ירושלים,  גזל  כללו במזרח  רבים    בחסות   תאפשרנש   שטחים 

האפוטרופוס לנכסי  ו  האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים

באזור גיא   הכריז על שטחים  . האחרון נפקדים במשרד האוצר
  . "טחי מדינהש"בן הינום כ

מהלכים לגירוש  ה  נמשכו   ,"ממשלת השינוי"  מהלך שלטון ב     
באמצעות הריסות בתים ופינויים   קהילות פלסטיניות שלמות

בסילוואן    ,באל בוסתאן  ,מאסיביים בוולאג'ה, בבטן אל הווא
ג'ראח.  קידמה    ובשייח'  תוכניות  מנגד,  השינוי"  "ממשלת 

ירושלים  תוך  בשהתנחלויות  השטחי  ב  עצומיםבהיקפים  יה  יבנ
יחידות    21מעל    -סביבתה  בו נבנו  . דיוראלף  היחידות    ת כל 

הירוק, לקו  כלל   מעבר  חדשות  הקמת    ותכנונן  התנחלויות 
יחידות    700  :את מזרח ירושלים מהגדה המערבית  המנתקות

בשטח    3,400- ו  בעטרות   9,000דיור על אדמות בית צפאפא,  
עוד    קוטעת  . הבנייההמחבר בין ירושלים לבין מעלה אדומים

של    ף רצהאת    יותר פלסטינית  המדינה  ההטריטוריאלי 
  .עתידיתה

  

  ההתנחלות תיירות ככלי לחיזוק 
עמיםחשפה  עוד        השתמשה  כי    ,עיר  השינוי"  "ממשלת 
תיירותימיזמי  ב   , כך.  ההתנחלויותלחיזוק    םככלי   יםפיתוח 

את  ,למשל המדינה  הרכבל   קידמה  אשר  לסילוואן פרויקט   ,
בתי    ברוע המדינההפלסטיניםהתושבים  מעל  העניקה  .    אף 

גיא  -וואדי רבבהשטחי  צווי גינון ונכסי נפקדים בלמתנחלים  
הינום   לבשטחים  ובן  השייכים  בנוסף,פלסטיניםחקלאיים   .  

ואדי  ב  והיישמעל  העובר  הולכי רגל  לגשר    קידמה הממשלה
ו  -  הרבב בסילוואן,  את הקמתו שלגיא  מבקרים    יזמה  מרכז 

פרויקטים  "  כי  ,עיר עמים הדגישה יהודי בלב בטן אל הווא.
מקודמים במטרה  והם  נעשים בשיתוף ארגוני מתנחלים,  ה  אל

. מטרת  תרבותי של אגן העיר העתיקה-למחוק את אופיו הרב
  ישראלי בלעדי -להשליט נרטיב יהודי  הממשלה הסופית היא 

      . "במזרח ירושלים
השינוי"  במהלך       "ממשלת  אלימות  הגאתה    כהונת 
חודש  לאורך  משטרתית כלפי הפלסטינים במזרח ירושלים:  ה

מוסלמים  בכוח  שוטרים  פיזרו  הרמדאן   מתפללים  אלפי 
  . מכותבתוך שימוש ברימוני הלם ו שריף-ם אאבחר

  
  

 

   נמרוד עובד
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על מותם המיותר  

  של עובדי הבניין

  

אודות נסיבות מותו  על  מידע חדש ומטריד  לאחרונה התגלה       
אשר נפצע בתאונת עבודה    ,34תושב ג'נין בן    ,של פואד שלבי

כשבועיים לפני  בבית שלבי    .בזרזיר  שעבר  בשבוע  נפטר 
ברמאללהה הואחולים  חולים    .  לבית  התאונה  מזירת  פונה 

  . יום לבית חולים בגדהבהעמק בעפולה, משם הועבר בו  
  של שלבי קשה, אך   מצבו הרפואיברגע הפציעה, לא היה      

העברתו מבית  כי  ניתן לשער    . עד למותוהתדרדר במהירות    הוא
למימון   הנוגעות  סוגיות  בשל  נעשתה  לגדה  העמק  חולים 

  .ר, היה מתאושש מפציעתואשפוזו, ושאלמלא היה מועב
בתאונת עבודה לא דווח ולא פורסם על ידי   מותו של שלבי    

עובדים פלסטינים    .שהוכל  ממסדי  תקשורתכלי  גורם רשמי או  
(כך גם  שמעמדם בביטוח הלאומי לא הוסדר נתונים  ,בישראל

האשפוז  )משפחותיהם למימון  בנוגע  קשים    לה א   . ללחצים 
ם מבתי החולים בישראל, תוך  תעברהגורמים לעתים קרובות ל

  .סיכון בריאותם ואף חייהם
ב     נפצע  בבוקר    08:00באוקטובר האחרון בשעה    6-שלבי 

באתר בזרזיר,  ג'ואמיש  בשכונת  עבודתו    עבודה   במהלך 
פורסמושפרטיו   מומחה  לא  כעובד  מוכר  היה  הוא  ומנוסה  . 

ברשתות  משפחתו  שפרסמה  הודעה  פי  על  האבן.  בתחום 
הוא   העמק,  חולים  לבית  הגעתו  שלאחר  שעות  החברתיות, 

בג'נין   חולים  לבית  אופן    -הועבר  באיזה  ברור  שם  ו  -לא 
  .התדרדר מצבו במהירות

דווח       לא  העסקתם  דבר  בישראל, אשר  פלסטינים  עובדים 
שמעסיקם   או  הלאומי  לתאונה,  לביטוח  לאחריותו  מתכחש 

נ הם  כאשר  רפואי  טיפול  בקבלת  בקושי  פצעים נתקלים 
גורם לא    שום כי  בתי החולים    של  חששהזאת עקב  .  בתאונות

  העובד מבית החולים  דורש  לעתים קרובות    יממן את האשפוז.
  . לערוב למימון האשפוז משפחתו בני מאו 
לעובדיהם,  מצדם  הקבלנים       להתכחש  אף נוטים  ולעתים 

או    מפעילים הפצוע  על  בית  על  לחץ  את  לעזוב  משפחתו 
הביטוח    מצד להימנע מתביעות    -מטרתם    .החולים בישראל

שיפוי הביטוח הלאומי על תשלום  להלאומי למימון האשפוז ו
  קצבה לעובד שנפגע.

  

  הדס תגרי
  

  

  
  

  קבלו את

  זו הדרך 
"ל   בדוא מדי שבוע 

  בדואר רגילאו 
  

, ללא תשלום, מתבקשים לשלוח  המעוניינים לקבל בדואר אלקטרוניהמעוניינים לקבל בדואר אלקטרוניהמעוניינים לקבל בדואר אלקטרוניהמעוניינים לקבל בדואר אלקטרוני

 zohaderekh@gmail.comכתובת דוא"ל אל:  
מתבקשים לכסות את הוצאות   המעוניינים לקבל בדואר רגיל, המעוניינים לקבל בדואר רגיל, המעוניינים לקבל בדואר רגיל, המעוניינים לקבל בדואר רגיל, 

שקל בשיק לפקודת המפלגה    150המשלוח באמצעות תרומה של 

  6126102אביב -תל 26205 "דת הקומוניסטית הישראלית, 

  

  

השתתפו   אלפי מפגינים

  במצעד האקלים בת"א 
אשר  ) במצעד האקלים בתל אביב,  28.10(  השתתפו  םאלפי    

בשעות   השנזו    התקיים יצאה  הצעדה  ברציפות.  שביעית 
בקריית   עבר  ומסלולה  אביב,  תל  מוזיאון  מרחבת  הבוקר 

וקפלן.  ו הממשלה   גבירול  אבן  המלך,  שאול  הרחובות  דרך 
  .האירוע הסתיים בשעות הצהריים בפארק שרונה

מרבית הצועדים היו צעירים יהודים וערבים מרחבי הארץ,      
במצעד  השתתפו  ים. כמו כן  בהם סטודנטים ותלמידי תיכון רב

החברה    :פעילי חד"ש, מק"י ובנק"י וכן חברים בארגונים רבים
להגנת הטבע, מועצת תנועות הנוער, אנימלס, אקופיס, צלול,  
הרשת הירוקה, גרינפיס, מגמה ירוקה, המרד בהכחדה, מרכז  

  .השל, התאחדות הסטודנטים ועוד
יחד      צעד  (חד"ש)  כסיף  עופר  הכנסת  פעילי  גוש    עם  חבר 

בנק"י וחברי  האקלים  ,חד"ש  "משבר  קראו:  הם    -   ויחדיו 
שפרסם בציוץ  הקפיטליזם".  של  תיעוד    כסיף   משבר  עם 

אקלימי   שוויון, צדק  "שלום,  כתב:  דרכה של    -מהמצעד  זו 
  . !"תע"ל. צעד ראשון: להלאים את כי"ל-חד"ש

משנה לשנה עוצמתנו גדלה וכוחנו עולה. השנה, ארבעה  "     
ימים לפני הבחירות ובאופן חסר תקדים, אלפים רבים הגיעו  

ם כדי לדרוש מהמפלגות להעמיד את סוגיות הסביבה והאקלי
ירוקה.   מגמה  מנכ"ל  אלעד הוכמן,  מסר  היום",  סדר  במרכז 
הוא   שלנו  הקול  בקלפי.  ומסתיימת  כאן  מתחילה  זו  "צעדה 

אלה הבחירות,  את  להכריע  הבוערים    הם  שצריך  הנושאים 
הציבור  קורא  ביותר. ערב ועידת האקלים של האו"ם במצרים,  

משבר האקלים הזדמנות לשיתוף  בהישראלי למנהיגיו לראות  
ולקדם צדק   ,עולה אזורי בתחום האנרגיה המתחדשת והמיםפ

זו   המשותף.  האינטרס  רקע  על  האזור  תושבי  לכל  אקלימי 
ולביטחון   לביטחון הלאומי  ישראל,  לכלכלת  התשובה שלנו 

  .", הדגישהאנרגטי שלנו
צועדים       "אנחנו  הוסיף:  צלול,  עמותת  מנכ"ל  גלבוע  מור 

זיהומים  מקיים משפכים,  כאן היום למען ים, חופים ונחלים נ
למען ההגנה על    ;משק המים שלנו  למען  ;פלסטיק חד פעמימו

אילת של  לו   ;מפרץ  הנפט  שינוע  לעסקת  ההתנגדות  המשך 
  קצא"א".

  

ם נגד הכיבוש הותקפו  פעילי 

  בעצרת רבין בירושלים
"פרי  הירושלמית  החברים בהתארגנות    נגד הכיבושפעילים      

ערכה  לעצרת הזיכרון ליצחק רבין ש) 29.10ג'רוזלם", הגיעו (
ית  סתקלו באלימות פינמפלגת העבודה בכיכר ציון בירושלים ו

ו  הפעיליםומילולית.   גדולה  כרזה    פיל מצוירים  ה  עליהניפו 
  ". "הכיבוש שבחדר :והכיתוב

רבין תחת    את העצרת לזכר מפלגת העבודה  לה  הוביהשנה      
מו כמה אנשי  הכותרת "נלחמות ונלחמים על דרכו". בעצרת נא

  . וביניהם יו"ר העבודה, מרב מיכאליציבור, 
נמסר     ג'רוסלם"  להזכיר    :מ"פרי  כדי  ציון  לכיכר  "הלכנו 

דמוקרטיה עם כיבוש. חוסר    שלא תיתכן למפלגות גוש השינוי  
הדוגמ  לקבל  ם יכולת היא  לדרישה    אביקורת  ביותר  הטובה 

קבל על עצמנו  כי עלינו להמוגזמת של מפלגות השמאל הציוני  
התייחסות  ה  את  את חוקי המשחק במדינה". "הניסיון להשתיק

המפלגות   ומתנהלות  חושבות  בו  באופן  מובנה  לאפרטהייד 
  . הדגישו ",הציוניות
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גרירת הרגליים לבעיטה במורים האוצר עבר מ
אליה     המורי  ןההבנות  הסתדרות  האוצר  הגיעו  ומשרד  ם 

אוגוסט חודש  הלימודים  מנע  בסוף  שנת  השבתת  את  ו 
השגתן,הנוכחית לאחר   .  ) הצדדים  על  20.10חתמו  הסכם  ) 
ההסכםאולם  .  וסופי  חדשקיבוצי   לאישור  כפה    ,בתמורה 

האוצר   הקואליציה  משרד  רוחבי  על   6%  בגובהקיצוץ 
הממשלה משרדי  לאחרונהבתקציב  נוספים   .  פרטים  נחשפו 

כינו שרת החינו  ההסכם הגרוע,אודות  על   ומנכ"לית  אותו  ך 
  . (ר' צילום)  "היסטורי"הסכם בפומפוזיות משרדה 

חודש  ביכנס לתוקף רק החל    הוא  ,למרות שההסכם נחתם     
בכך  כל בעיה    אינו רואההאוצר,  כלומר משרד  ינואר הקרוב.  

  ה מכ  להמתין  יםדרשנ   )ששכרם נשחק במשך שנים(שהמורים  
  , בינתיים  המגיעה להם.  תוספת השכרחודשים כדי לקבל את  

לרש לעג  של  מיוחד  את    האוצר  " וה"ילו  ,בסוג  למדינה 
ויאפשר בהוצאותלה    ההפרש  השנה    לשאת  לסיום  עד 

סך   על  במקדמות  להסתפק  המורים  יאלצו  אז  עד  האזרחית. 
המובטח,   מהשכר  ינואר  בהחל  וחלק  החזר    יקבלוחודש 

זה אולם  רטרואקטיבי.   ורק    להם  יוענק  פיצוי    עבור אך 
השנה.   ספטמבר  שמחודש  שלוש  ב  תםעבוד  עבורהתקופה 

בהן   הארוכות  ההסכם  השנים  על  החתימה  יזכו    - נגררה  לא 
  . לתשלוםהמורים  

 

  עבדתם? שילמתם! 
כולל      אינו  ההסכם  כי  לציין  לדרישת  התייחסות    שום  יש 

ימי השביתה שקיימו בשנה שעברה   להחזרים  המורים עבור 
המורים.   הסתדרות  נקטה  בהם  הארגוניים  מהצעדים  כחלק 

השכר שקוזז  ולהבנות,  הצדדים    הגיעובמצבים דומים בעבר  
תמורת  כדמי שביתה  להם    הוחזר  ששבתומשכרם של מורים  

שעות אחר  השלמת  או  זה  באופן  לא    .עבודה  כה    דובר עד 
כאלב הבנות  מדובר  השום  כי  נראה  זה  לרגע  ונכון  במכה  , 

  .שיידרשו המורים לספוג נוספת
רבים,        שחששו    אוצר הנקט    וב  ףנוסדחייה    צעדכפי 

המוריםבה( והסתדרות  דוד  בן  יפה  פריסת  וה   )סכמת  א 
ההטבות המעטות    ו סמסומ  בדרך זו.  תוספות השכר לפעימות

  פעימה ה  תחול. בינואר הקרוב  מוריםאת הההסכם  זיכה    ןבה
המוה יקבלו  התוספת  מלוא  את  אולם  החל  ראשונה,  רק  רים 
  שנת הלימודים הבאה.  ב

העלאת שכר  ב  לא ראו  האוצר והסתדרות המורים, מסתבר,    
.  באופן מידי וכדי לטפל ב וחשוב די עניין המורים המתחילים

וכמהא  לע כמה  לאחר  םהוותיקיהמורים    שכר  חת  אשר   ,
שחי  שלוש יזכו  שנות  שקלים    1,100  בגובהתוספת  בקה 
תו  ברוטו פעימות.  אינהבשתי  זו  לרדו  ספת  אחר  מצליחה  ף 

פיצוי הולם  למורים    מעניקה  אינה עליית המחירים, ובוודאי ש
  עבודתם. על 

התפשרות  גם הם    בהסכם החדש משקפים  החופשות  סעיפי    
שני .  המורים  מצד להם  גמישים   ניתנו  חופשה  (בערבון    ימי 

מאוד) זאתמוגבל  באסרו    רוויתול  בתמורה  ,  חופשה  ימי  על 
ו להבדיל  בחג  בעומר.  העובדיםל"ג  ימי  ב  מיתר  משק, 

הגמ המורים  החופשה  של  ניתנים    אינם ו  נצברים   אינםישים 
כסף. תמורת  ימי    ,כלומר  לפדיון  את  ניצל  שלא  מורה 

לוצי מערכת או  בשל איבמהלך שנת הלימודים  החופשה שלו  
לאשרם המנהל  אותם  -  סירוב  עבורם  איבד  לקבל    כל   מבלי 

   .פיצוי
המצטיינים"תגמ "     האוצר  כביכול  םנלחעליו    ,ול    , משרד 

כמה    עד  מוכיחה  זו  סחבת  .ייכנס לתוקף רק בעוד ארבע שנים
ל לא  נושא  ההיה   האוצרחשוב  את  .  נציגי  התכנון,  לפי 

לעובדי הוראה לפי  ספר  ה  יתב   ימנהל  יעניקו התגמול הנוסף  
דעת נוספת  לותפקידים  לנטילת  בכפוף  ו  םשיקול  אחריות 

סעיף אך  הספר.  חודשים  י  זה   בבית  ארבעה  רק  לתוקף  יכנס 
החדש  תפוגתלפני   ההסכם  של  הדבר    .כולו  תוקפו  פירוש 

  .  תהפרשות לקרן ההשתלמו  לו כלתת לא התוספת המדוברש
ה      שכל  המחופורטו  צעדים  רמת  את  ממחישים    יבות לעיל 

ההוראה פתרון  בהאוצר    משרד   שהפגין עובדי    משבר 
  .משא ומתן אמצעותב

  

  סיבוב פוליטי על חשבון עובדי ההוראה 
הסכמות אליהן הגיעו  ל  כלל ההסכם שנחתם אינו מתייחס      

. בנוגע  של מורים  םהפיטוריהצדדים בנוגע לפישוט תהליכי  
מציין ההסכםבהעסקה  הלסוגיית   אישיים  מעבר  הכי    ,חוזים 

זו העסקה  של    לצורת  במכתבה  למפורט  "בהתאם  תתבצע 
חוזה,  בלא מופיע  מכתב  התוכן  אך  מנכ"לית משרד החינוך".  

על מדיניות האוצר  לפי שעה כל הידוע  ופרטיו אינם ידועים.  
הסתדרות המורים    יגיעו לידיינואר   חודשכי מדי    ,בנושא הוא

אתנתונים   בחוזה    המשקפים  המועסקים  העובדים  שיעור 
  . לפי מחוזות ולפי מוסדות אישי

ההוראה       עובדי  ביקורתו  ציבור  את  להשמיע  על  החל 
לאחר הפרסום, מתח    .הסופי  נוסחוההסכם עוד לפני פרסום  

  הארגון . חריפה ביקורת ארגון מנהלי בתי הספר בישראלעליו 
כי   הקיימות במערכת.    הנוסחציין  מבעיות אקוטיות  מתעלם 
אותו  תנועת   הגדירה  בספטמבר"  "אחד  שכר  השטח  "הסכם 

מביא   שלא  הוותיקים    בשורה  אףמבזה  החינוך  או  לאנשי 
הסתדרות  החדשים ומזכ"לית  החינוך  שרת  האוצר,  שר   .

עושים   חשבוננוהמורים  הגננות    על  ארגון  פוליטי".  סיבוב 
.  על הסתדרות המורים בעקבות ההסכם  מתח גם הוא ביקורת

כולל  הסכםה  ולדברי לגננות,    אינו  מספיק    וחברותיו מענה 
  .לעזוב את הסתדרות המורים בתגובהלגננות  קראו 

  אדם אלי
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 סיפורו של בי"ס

  ח'שם זנה ב
  

  חנכו תושבי הכפר   -עיקש  ולאחר שנים של מאבק    ,סוף-סוף    
זנה  ספר   ח'שם  בית  צילום).   שבנגב    היה   לאחרונה עד   (ר' 

כפרים בלתי מוכרים בנגב. בית הספר יפעל    37-מאחד    היישוב
  . תושבי הכפרשירותים ציבוריים חיוניים עבור  למרכז  כחלק מ

ה שותפינו   אופוק-סיכוי  עמותת  הקימהמרכז  את  עם  יחד 
  במקום.   העמותבהכפר ו  דבווערים הלא מוכרים,  במועצה לכפ

היא     הספר  בית  משמ  הקמת  דרך  ילדי  עבור  עותית  פריצת 
האחרונות  שבעמשך  ב  הנגב:   אופוק -סיכוי  עבדה  השנים 

אלפי  עבור  מסגרות חינוכיות    יסדילבמרץ מול הממשלה כדי  
הבלתיהמתגוררים  ילדים  ה אלה   מוכרים -בכפרים    בנגב. 

.  מתשתיות ציבוריותוכמעט לא נהנים    נמצאים מחוץ למסגרת
הספר בחברה  להקטין את שיעורי הנשירה מבתי    עוד פעלנו

  .  בישראלביותר הגבוהים  - הבדואית בנגבהערבית 

  להשגת שירותים ציבוריים מאבק הכפרים 
בכפרים      ספר  בתי  להקים  מסרבת  לא  בהם  המדינה  היא 

יעיל  ליישםמתעקשת  היא    במקביל,   .מכירה לא  לא  פתרון   ,
בטיחותי  סביבתי תלמידים  והסע  -  ולא  חינוך  ת  למוסדות 

שנים  זה  .  פר מסוכנותע, בדרך כלל בדרכי  סמוכיםהביישובים  
ה וצודקת יותר  בטוח  אלטרנטיבה  אופוק-סיכוי  מקדמת עמותת

מרכזי  - עצמם  ציבוריים  שירותים ל  םהקמת  יש    .בכפרים 
  .  להנגיש את הכיתות לתלמידים, ולא להיפך

בית הספר החדש עונה על צרכים רבים, אך לא פותר את כל      
בתנאים לא  ובמבנים זמניים  נאלצים ללמוד הילדים   - הבעיות
ש .  פשוטים המדינה    ספר בתי    להקיםלא  בעקבות התעקשות 
לפני חמש    .לפעול בעצמנוהחלטנו  ,  הבלתי מוכרים  בכפרים

לקדם    שנים זנה ב  מרכז השירותיםאת הקמת  התחלנו    ח'שם 
קונקרט  באמצעות בקשות  הוכחנו  .  לרשויות  יותהגשת  כך 

    .  ציבוריים בכפרים היא מן האפשרשהקמת מוסדות 
ו"ר הועד ד"ר קאיד  בהובלת יו יחד עם ועד הכפר ח'שם זנה,      
  אספנו   ,המועצה האזורית לכפרים הבלתי מוכריםעתאמין ו-אל

הנתונים,   כל    מרכז להמתאימים  שונים  מיקומים    מיפינואת 
  למינהל התכנון.  הדרושות  ותהבקשכל והגשנו את  

  

  

מערכת התכנון,    שלבי הבירוקרטיה של הבקשה עברה את כל    
 . הקמת ביתה ממשלתיתה בהחלטלבסוף אושרה ותוקצבעד ש
והיא  תאפשרה בזכות  ה  הספר נעשתה,  הישג  העבודה שכבר 

תושבי ח'שם  עבור  החינוך    תשתיות  שיפור למאבק למשמעותי  
ולהקים מרכזי שירותלהשלים את המהל  נותרכעת    .זנה   ים ך 

הכפרים בנחישות  .  בכל  פועלים  המטרה אנחנו    להשגת 
    למציאות.יכתה  ולהפ

    עוד ארוכה הדרך לשוויון
  בית הספר, מרכז השירותים ובהקמת  למרות ההישג החשוב     

אנ עוד ארוכה  לתושבי הכפרים  הדרך להשגת שוויון מלא  ו  . 
טווח    לגיבושקוראים   ארוך  בכלו פתרון  הכהכרה  פרים  ל 

ולכן    -מוכר   ח'שם זנה הפך לאחרונה ישוב    מוכרים. -בלתיה
בתי ישמשו  אלה    .תכנן ולהקים בו מבני קבעעל פי חוק מותר ל

לילדי להם  הכפר  ספר  טובים    ויאפשרו  בתנאים  ללמוד 
בהם פועלים בתי הספר  במקום הקרוואנים  זאת    ,ומאפשרים

  יישוב.ציבורי נוסף ב תכנוןלקידום כן  -כמו אנו פועלים  כיום.
תמיד  הכניסה לכפר  אך  ,  עשרות פעמים  ביקרנו בח'שם זנה    

לטקס חניכת    הגענואשר  כ  ולםא.  הייתה בדרך עפר משובשת
    נסענו לראשונה על כביש אספלט סלול.  ,בית הספר

התחלנו  אשר  ים, כני חמש שנ. לפיותר  רחבהמלא    הסיפור    
הפרויקט,   על  כי  לעבוד  לנו  את המדינה  נודע  לפנות    תכננה 

תושבים  במאז,    .הכפר של  נחושה  ארגונים,  בליווי  עבודה 
היוצרותהצלחנו   את  לעבולהפוך  במקביל    התגבשה   דתנו. 

בכפר להכרה  רשמית  לאמץ  ,  תוכנית  המדינה  נאלצה  אותה 
    .ולאשר

החגיגי       קאיד,    נשא  ,השירותים  מרכז   להשקת בטקס  ד"ר 
הכפר   ועד  סורוקה,מנהל מחלקה בבית  ויו"ר  דברי    החולים 

  להעניק לילדי הכפר   נועדבית הספר החדש  כי  אמר    ברכה. הוא
  . שאיפותיהם הגשמתלת ההזדמנו

עבודה  מאבק ושל תקווה,  סיפור  הוא    ,ח'שם זנהסיפורו של      
את  לשנות    ניתןהרים של ייאוש,  כאשר נתקלים בגם    משותפת.

יום  כ  מתרחש הצודקת יותר.  לטובה ו ל  ולהפוך אותה מציאות  ה
מוכרים.  -הכפרים הבלתי  יתרלזלוג ליכול וצריך    בח'שם זנה

עבור  גני ילדים ובתי ספר    ועליה להקים,  חייבת לפעולהמדינה  
הנגב ילדי  דבר,  .  כל  של  בכל  תיאלץ  בסופו  להכיר  המדינה 

זכויות מלא כפי שמגיע   ולהעניק לתושביהם שוויון  הכפרים 
    .להם

זכויות נמשיך       למען  הכפרים    להיאבק  מוכרים  ה  - תושבי 
    שוויון מלא. שנסייע להם להשיג. לא נחדל עד מוכרים-לאהו

  

  רגד ג'ראיסי ועופר דגן
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     הפעיל החברתי ג'קי אדרישל  שנה למותו 
  

  
יצחק  ה     הוותיק  החברתי  נפטר   )ג'קי(פעיל  - ב  אדרי 

    . במותו בלבד היה 62בן   .מנגיף הקורונה 3.11.2021
  הופיעש  לאחר כלוחם חברתי    הגיח לתודעה הציבורית אדרי      

לבן "זהב  התיעודי  שחורה"  ,בסרט  שודר  הסרט    .עבודה 
תיאר את העסקתם הפוגענית של עובדי  ובתוכנית "עובדה",  

פעל    אדרי .  2000- הקבלן במפעלי ים המלח בתחילת שנות ה
הנדל" בטייקוני  נאבק  החברתי,  והצדק  השלום   ן,לקידום 

ובקשרי   האחרונות  -הוןהבהפרטה  בשנתיים  לחייו  שלטון. 
נגד ממשלת הימין וקרא להתפטרותו של    הרבה אדרי לפעול 

מסע ל  יצא  כחלק ממחאתו,  .בנימין נתניהו מראשות הממשלה 
  .(ר' צילום בעמ' זה)  לאורכה ולרוחבה של הארץ

שנתיים      דעה  אדרירסם  פ  לפני  סרט  ל  התייחס  בו  ו  טור 
שידרה לראשונה תוכניתה של  שנים    17: "לפני  בהשתתפותו

'עובדה'  דיין  לבן  את  אילנה  'זהב  התעודה  עבודה    , סרט 
קבלן בשנת  העובדי    שחוו שחורה'. כגודל הכאוס התעסוקתי  

עובדים  הבדפוסי העסקת  שחל  , כך גודל התיקון הענק  2004
". לאחר  המאבק הצודק יכול להסתיים רק בניצחוןבישראל.  

פוטר אדרי מעבודתו כמנהל מילוי מתקן ברום    ,הסרטשידור  
ים זאת  .המלח  במפעלי  עובדי    חרף  למען  במאבקו  המשיך 

 .בישראל הקבלן
אדרי        הכריז  דימונה  העיר  מועצת  בנובמבר    22-בכחבר 

מרד תשלומי    ה,מועצהרום של  י ישיבת חמהלך  ב  ,2010 על 
מ  מים הדרום".  "מעיינות  המים  ייסד  לתאגיד  מכן  לאחר  יד 

פרטת משק המים בישראל.  בהתאגידי המים ובמטה למאבק  
צווי עיקול למאות צרכני מים בדרום,    שהוציאה המדינה לאחר  
  .  במחאה על הפרטת תאגידי המיםבשביתת רעב אדרי פתח 

  

  

ב"זו  העמדות המוצגות    ל עם כל  היה בדעה אחת למרות שלא  
להפיצו של העיתון  קבוערא  ואדרי קהיה  ,  הדרך"   . הוא עזר 

בין    , רבים  ם בין פעילי  ן אות  והפיץ  כתבותבקרב ידידיו, צילם  
    . אפ"טסהיתר ברשת "וו

  יוסי אבו 
  

  להלאים את מפעלי ים המלח 
ממשלה  ה  תנהלות הבג"ץ נגד  ל עתר ג'קי אדרי   2011-ב

  ה הקמת  את   תבעה  העתירה  . מול בעלי ההון  ומשרדיה
  המדינה   בין  הקשרחקירה ממלכתית לבדיקת    תועד   של

מפעלי  והמופרטת    ) כי"ל כימיקלים לישראל (חברת    לבין
המלח עופרבש   ים  עידן  ההון  בעל    התביעה .  בעלות 

התמלוגים שהעבירה    שווי כי    שחשף הסתמכה על דו"ח  
היה  "לכי שנים  במשך   ממנה  ש נדרמה  נמוך  למדינה 
אדרי    שפרסם  בנושאטור הדעה    להלן  .שקיבלהזיכיון  ב
    באתר "הגדה השמאלית":  2011אפריל ב

את  כי"ל ו  את  תבעה  המדינה  .השיגה את מטרתהעתירה  ה    
  - ההפרש בתמלוגים    מהן את מפעלי ים המלח בדרישה לקבל

משכה    דבר   שבסופו שלאלא   .מיליארד שקל  על  העומדסכום  
נשיאת בית המשפט העליון   בקשתה שלל  המדינה את התביעה

 .דורית בייניש לצדק, השופטת
לבית    ה נשיאה     המדינה  פרקליטות  תשובת  על  הסתמכה 

העליון הגיש  ,המשפט  האוצר    ואותה  שר  הממשלה,  ראש 
לאומיות לתשתיות  ישראל  הגישה    ,לטענתם   .והשר  מדינת 

ים   ומפעלי  כי"ל  נגד  בוררות  בהליך  המשפט  לבית  תביעה 
 .תמלוגיםהפרש התשלום  בנושא המלח 

של       עולההשופטת  מבקשתה  תביעכי    ,בייניש    ת הליך 
לעת    הדיןלמצות את    מספיק כדינגד מפעלי ים המלח    המדינה

תאפשר לעותר ולבית המשפט  "משיכת העתירה  לדבריה    עתה.
.  התביעה נגד מפעלי ים המלח  לעקוב אחרהמשיך ו להעליון  

בכל    בבג"ץהעותר אדרי רשאי לחדש את טענותיו    בנוסף, יהיה
    ".שלב

נדחתה,       לא  שהעתירה  נשיאת    אלאיצוין  לבקשת  נמשכה 
בקנה אחד עם    עלו  וטענותיה  הואיל  . זאתבית המשפט העליון

לא לאפשר למדינת ישראל    -  בג"ץשהוגשה להעתירה  מטרת  
מול כימיקלים לישראל, חברת הברום    ה למסמס את התנהלות

אני נותן אמון מלא בנשיאת בית המשפט    .ומפעלי ים המלח
בהרכב   שישבו  חיות  ואסתר  נאור  מרים  ובשופטות  העליון 

אני שלם עם החלטתי להיעתר    .בבג"ץהשופטים שדן בעתירה  
העתירה בשלב    למשיכתלבקשת נשיאת בית המשפט העליון  

      .כדי לאפשר למדינת ישראל למצות את הליך התביעה ,זה
לבקשתי       נעתרה  אף  העליון  המשפט  בית  שלא  נשיאת 

המשפט  לחייבני בית  שביקשה למה    בניגוד  ,בהוצאות 
המדינה.   רבה  תאמפ  וגילהשופטות  פרקליטות  לטיעוניי,  יה 

הרחיבו    ואפשר ואף  משפטי  ייצוג  ללא  דעתי  את  להביע  לי 
 .רבות בנושא בקשת הנשיאה למשוך את העתירה בשלב זה

התביעה המשפטית נגד    מהלך  אמשיך לעקוב מקרוב אחר    
ומפעלי   המלחכי"ל  צ  .ים  יס  דעכל  הנאשמיםטבו  מדרך    ו 
והצדק שאפרסם   ,נוספים"מסמכים"  ב  אותםיזכה    הישר 

והעולמית  ברחבי   הישראלית  מבוכה  והתקשורת  להם  יגרמו 
ה:  החל מהיום אפתח במסע ציבורי עוטף ישראל בקריא  .רבה

 ". להלאים את מפעלי ים המלח, להציל את ים המלח להלאים את מפעלי ים המלח, להציל את ים המלח להלאים את מפעלי ים המלח, להציל את ים המלח להלאים את מפעלי ים המלח, להציל את ים המלח "
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אפשר מו"מ  יהמערב חיוני ש

 בין אוקראינה לרוסיה
הספיםאת    רוסיה  הרעידה  השנה בפברואר    24-ב      אמות 

לאוקראינה  כאשר איומזוועות  .  פלשה  והוקעו    ותהמלחמה 
העולם חורבן  לו להרס    תמשתוו  ן אינש  למרות   ,ברחבי 

להמיטשהמי  יםהנורא וממשיכה  על    הברית-ארצות  טה 
  .  אזרחים רבים ברחבי העולםעל מדינות ו

נפגשו    28-ב     דיפלומטים    בבלארוסשגומל  בבפברואר 
משא ומתן    מטרת הפגישה הייתה התנעת.  רוסים ואוקראינים

אש, אל מרהתפוגגוהשיחות    ולםהפסקת  נפגשו    ס. בתחילת 
- . בי שיחות נוספיםסבב  וקיימו  ,בבלארוס  שניתשני הצדדים  

ו  סבמר  10 אוקראינה  של  החוץ  שרי  רוסיה  של  נפגשו 
מכן  באנטליה ולאחר  טורקיה   ,באיסטנבול,  נשיא    ביוזמת 

    רג'פ טאיפ ארדואן. 
במרס אמר מבלוט צ'אושולו, שר החוץ של טורקיה:    29-ב    

לראות   שמחים  קרביםכי  "אנו  הצדדים  לזה  שני  כל  עם    זה 
ומתןחדש    שלב השיגו.  במשא  והבנות    הם  הסכמות 

נושאים". ל ב  דברימשותפות בכמה  ,  פוריין אפיירס""מאמר 
ביניים    בנושא עסקתהסכם  להצדדים    הגיעואפריל    לפני  עוד

בין  אפשר לצבא  ית  בתחילת  כך,  אוקראינה.  צבא  רוסיה 
החלו   צ'רניהיב  ירוסיה כוחות  האפריל  מחוז  מצפון  לסגת  ם 

הפסיקהו,  יאוקראינה סביב   רוסיה  הצבאיות  הפעולות  את 
ארצות אוקראינה.  בירת  טענו  -קייב,  ובריטניה  הברית 

צבאי כישלון  של  תוצאה  היא  הרוסים  אך  ,  רוסי  שהנסיגה 
. על סמך העובדות הגלויות,  מנגד תלו אותה בהסכם הביניים

  .נכונההגרסאות אין בידנו אפשרות לקבוע איזו משתי 
  "או הישאר לבד במערכה במלחמה פוטין   השאר את " 

את    שהצליחולפני  באפריל,    9-ב     להבטיח  עסקת הצדדים 
לקייב  הביניים הגיע  בריטניה  ,  ממשלת  ראש  ג'ונסון,  בוריס 

דיווח    כלי תקשורת אוקראיני,    ,דאז. "אוקראינסקה פרבדה"
ג'ונסון   זלנסקי   ניבפ  הניח כי  וולודימיר  אוקראינה  נשיא 

רוסיה  שנשיא    לדאוג לכך  ךעלי  :הדרישה  .דרישה והתחייבות
" פוטין  נחוש  ייולדימיר  ומתן שבדעתו  שאר  משא  לנהל    לא 

גם אם אוקראינה תחתום על  :  וההתחייבות  ."מול אוקראינה
  .  כןהקרמלין, המערב לא יהיה מוכן לעשות  מולהסכמים 

"אוקראי      פרבדה",  לדברי  את נסקה  השהתה    אוקראינה 
ומתן   המשא  חדתהליך  ביקור    צדדי- באופן  לאחר  קצר  זמן 

לאחר  ג'ונסון שבועות  כמה  מזכיר  ל  הגיעו  הביקור.  קייב 
האמריק בלינקןאהמדינה  אנטוני  האמריק  י  ההגנה  י  אושר 

אוסטין.   הביקור  לויד  במקום  אוסטין    כינסלאחר  בפולין, 
צוין,   ואמרשלא  עיתונאים  רוצים  להם  מסיבת  "אנחנו   :

נחלשת".   רוסיה  את  קיימותלראות  לכך    לא  ישירות  ראיות 
על זלנסקי לפרוש    במישריןשג'ונסון, בלינקן ואוסטין לחצו  

הביניים אך  מהסכם  כדי    ישנן,  נסיבתיות  ראיות  מספיק 
    .להצביע על כך

  בנושא אוקראינה    עלהמערב    מדינות  שמטילות   ההגבלות     
ומתן  ה חדש  ןאינרוסיה    מולמשא    2022  סבמר  10-ב  .דבר 

פוסט"   "וושינגטון  נשיא  כי  פרסם  בממשל  בכירים  פקידים 
ה ארה"ב  אתהירו  בארה"ב  של  כי  "   :האסטרטגיה  להבטיח 

הכלכליות   רוסיההעלויות  תישא  מהמלחמה   בהן    כתוצאה 
  "להמשיך  קראו הבכירים  . עוד  קיימא" נותחמורות וב והיי
  

, ולעודד  באוקראינה  ולתחזק את התמיכה הצבאית והכלכלית
  להנחיל לרוסיה כמה שיותר תבוסות".    נכונותה את
לאוקראינה  בטרםרב  זמן  ,  2014מאז       הרוסית  ,  הפלישה 

צבא  הציוד  לו  ןמיליארד דולר לאימו   19  מעלארה"ב    הקצתה
'יוזמת הסיוע הביטחוני לאוקראינה'  זאת כחלק מ  .האוקראיני

האו"ם  תקציב  השוואה,  צורך  ל  .יאשל משרד ההגנה האמריק
לשנת   הכולל  על  2022השנתי  דולר  3.1  עומד    –  מיליארד 

חימוש  שהוציאה ארה"ב על    מזהשהוא שישית בלבד  סכום  
  היום.  אוקראינה עד 

ל      פועלת  ארה"ב  כי  להסיק  אלא  נותר  מטרה    גתשהלא 
ברורה: הארכת המלחמה המסוכנת והמיותרת בין אוקראינה  

באמצעות   משיגה  היא  זאת  הצבאית תתמיכלרוסיה.    ה 
החלשת  ל  ובנקיטת צעדים ממשלתייםהצהרות  ב  ;אוקראינהב

הו  ;רוסיה ומתן  באמצעות  משא  של  סוג  כל  ליזום  סירוב 
  .או לפירוז האיזור לבקרת נשק

  אוקראינה אינה באיווה 
  לא   ,מרבה צערה של ארה"באוקראינה ורוסיה הן שכנות. ל    

אוקראינה    להעתיקניתן   של  הגיאוגרפי  מיקומה  את 
איווה    הולהעביר היא  שבגבולותיהלמדינת  הדבר  . משמעות 

פתרון    אוולמצלהגיע להסכמה    מוכרחותשאוקראינה ורוסיה  
  סכסוך ביניהן.  ל

בבחירות    ניצחון גורףוולודימיר זלנסקי    השיג   2019  מרס ב    
אוקראינה   התמודד  )  73%( לנשיאות  פטרו כאשר    נגד 

להימנע  פורושנקו נוכל  "לא  המערב.  על  המועדף  המועמד   ,
זלנסקי   אמר  לאוקראינה",  רוסיה  בין  ומתן  בפאנל  ממשא 

הבחירותטלוויזיה   קמפיין  נערכה    2019בדצמבר  .  במהלך 
נשיאת גרמניה דאז אנגלה  , פוטין,  זלנסקיפגישה בין    סבפרי

.  מקרון ("הארבעה של נורמנדי")נשיא צרפת עמנואל  מרקל ו
שאירופה   השעההגיע  כי  נשיא צרפת  ישה אמר  פגבעקבות ה

מחדש רוסיה  וכי  ",  רוסיה  עם  היחסי  על  "תחשוב  "דחיקת 
  חמורה". מאירופה היא טעות אסטרטגית  

שנה  כי  זלנסקי    ציין  2020  סבמר     לגבש  תוך  באפשרותו 
על  ,הסכםפוטין    מול יתבסס  מינסק  אשר    השניים  הסכמי 

"2015מפברואר   אותן   במינסקגיאוגרפיות  נקודות    קיימות. 
להוביל? ברגע    הדבר  רע יכול עניין  לאיזה    -ניתן להזיז מעט  

החשוב",    הדבר   זה , ונשק, הירי ייפסקשאזרחים לא יחזיקו ב
  אמר זלנסקי ל"גרדיאן" הבריטי.  

שילמו       כישלון  ומשלמים  האוקראינים  על  נורא  מחיר 
  2014-במול רוסיה החל  משא ומתן הגיוני  קיומו של  הבטחת  

היה  יכול  כתחילה  ל. קיום דיאלוג אמתי מ 2022עד פברואר  ו
להוביל לסיומה    או לכל הפחות  ,תרוסיהאת הפלישה    למנוע
רבמלחמה  השל   כה  דם  נשפך  המלחמות  בטרם  כל   .

חייבות מדינות המערב ובראשן  ולכן  מסתיימות במשא ומתן,  
  למשא ומתן לסיום המלחמה להתחיל מחדש.   ארה"ב לאפשר

  "ריאל ניוז", וויג'אי פרשאד
  ארליך  אבישי : מאנגלית
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  (צילום: תשע נשמות) פאולינה טוכשניידר                                                

  ראיון עם מחברת הרומן "חיילת" 

  מדינה  היא ישראל 

  פוסט טראומטית
        

טוכשניידר                     וידיא  , פאולינה  "המקור"  עורכת  בתוכנית  ו 
(ינואר  חיילת"  "   הרומן ומחברת   )  2022שראה אור לאחרונה 

הרומן    גיבורת  .התראיינה ל"זו הדרך"  בהוצאת "תשע נשמות"
ה חיילת  את  היא  לה  חושפת  האורבות  הצבאיות  הסכנות 

  להלן הראיון:  . במונולוג חד

האם החוויה זלגה    מה חווית בשירות הצבאי שלך?
    לרומן?

  אבל בדיוני,    ממנו וחלק    כעדות אישיתבחלקו  כתוב  הספר      
אוטוביוגרפילא    הוא היתר   בו   כללתי.  רומן    אירועים   בין 

שלא    .שהתרחשו אנשים  שהרבה  לב  אהבו   התגייסושמתי 
אבל    .בתוך המערכת  הצצה למה שקורה  מספקכי הוא    ,אותו

גם  אנשים    היו  אותי    :לי  אמרו שהרבה  שנים    20"החזרת 
  .  הזכיר להם את השירות הצבאי שלהם מןור כי ה  ,אחורה"

נוער   יודעים למה  לקראת הגיוס  את חושבת שבני 
  הם נכנסים?  

אחד     הנוער אנחנו    , מצד  את  הגיוס על    מגדלים    תרבות 
  . תיאופפת את החברה הישראלה  מיליטנטיות ומטפחים את ה

שמוסרים    מתגבשים קולותשעם הזמן    סבורהאני    , מצד שני
. אני לא יודעת מה בני נוער  בצבאתית על מה שקורה  עדות אמ
  .  טאבוזה עדיין  - על האפשרות שלא להתגייס חושבים

   ?פני גיוס בהעומדים מה היית אומרת לבני נוער  
בין    ,. כשאתה חי במקום כמו ישראלאין לי מסר חד משמעי    

  .  הצבא הוא חלק משמעותי מהחיים  ,זאת או לאאם אתה אוהב  
  

שכולם    רציתי לקחת חלק בחוויהסקרנות,  תוך  התגייסתי מאני  
משפיע על   ה. הכרתי בכך שהצבאים אותזוכרו  המדברים עלי

  . רבים בדברים  בא לביטויכולנו, וזה 
את הצבא  שחוויתי    לאחר אותה    רספורציתי ל  ,יש לי ביקורת    

הכלמבפנים על  אצלי  גוברת  הסקרנות  להבין      ..  שרוצה  מי 
   בצבא. בשיאהמשהו על ה"ישראליות" ימצא אותה 

  חיילת" בספר?  מי ה"
היא  .  וכל רצונה להיות כזוהיא בת נוער טיפוסית,  החיילת      

למסיבות  רוצה וודקה    ,לצאת  ליםו לשתות  אלא  ללכת   .
מגיע שמשתלט    שפתאום  הצבאי  עליהגוף  בעלות    הולוקח 

והגופני חזק מאוד ברומן. כללתי  לכן המוטיב הפיסי  .  לגמרי
הצבא כולל    –  של הפרשות ופלישה לפרטיותרבים  תיאורים    בו

נכנסת לשורותיו  מהרגע שאת    .אלמנט חזק מאוד של חדירה
עושות לידך הכל.  והן  ,שש בנות בחדראת נאלצת לשהות עם 
היא   הזו  לרובנו,  הפולשניות  זרה  שגדל  חוויה  מי  למעט 

    ילדים.במשפחה מרובת 

מתגייסות   אך  רבות  חיילות  גיבורת  "מורעלות", 
  ... מהן  שונה הרומן

היא  .  הנורמטיבית של הגיוס  לחוויה   חיצוניתנכון, היא קצת      
ולכן  טיפוס  בעצם   או בצופים,  נוער  נכנס  שלא היה בתנועת 
אדם   שהספר מתאר היא של . החוויה עם הצבא בהכרותלשוק 
או  שלא   קשרים  לקשור  הסביבהמזדרז  עם  הספר  .  להתחבר 

דבר    ינה שאצלם החוויה הקולקטיבית א  מטיל זרקור על אלה
  .טבעי

גיוס  אינאנשים ש  האל גם  אך    ,מצד אחדם סרבני 
  ... מצד שני לא סיימו את השירות הצבאי

" מצד  גיבורי ישראל"  רציתי לתת קול לאלה שאינם  .בדיוק    
מבטאים    לה אלו  ,אחד ונכנסים שאינם  סדורה    אידיאולוגיה 

שני  לכלא  הצבא.  מצד  כולם  כאשר  את  בעיה  מגייס  . נוצרת 
בני הנוער בצבא בעת שלום,   רובלהחזיק את  אפשר  ייתכן ש

כמו זו  מה תבחר דמות    אך מה קורה כאשר פורצת מלחמה?
זו שאלה    האם היא תסכים לסכן את חייה?  ?לעשות  שברומן

  . מעניינת בעיניי

   לחבר את הרומן? אותךמה הביא  
רציתי לזקק חוויה של דמות שמנסה לשרוד את  מצד אחד,      

אך  יהצבאהשירות   המוכר  ,  הפוליטי  בשיח  להשתמש  מבלי 
הימין    .והשחוק של  הגדול"  "הסיפור  את  לספר  רציתי  לא 
      .בפרספקטיבה זו, משום שלטעמי כבר נאמר המון והשמאל

  של   חוויה אישית   להעניק לקוראלא הרבה ניסו  מצד שני,      
באופןיהצבא  השירות אותה  לבטא  ניסיתי  בטקסט  וטהור    . 

מצומצם.   עוסקמאוד  לתוך    הספר  שנכנס  באינדיבידואל 
בת    מפי  מסופר   אך  ,הצבאית  המערכת היא    :18ילדה  מה 
מהלך  מבינה?   וזה  העלילה  במהלך  מופגנת  שלה  הבורות 

  .  מכוון

  כיצד היה נראה ספר המשך?  
טובה     שה  .שאלה  חושבת  כמואני  אזרחים   חיילת,    הרבה 

.  עם שריטות מסוימות  תמשיך את חייהשמשתחררים מהצבא,  
  – הזדהו עם החוויה שהרומן מציג  הן  אמרו לי שנשים  הרבה  

. אנחנו רגילים לשמוע  טראומה דווקא מדברים בנאליים בצבא
, ואלה הדימויים שמשייכים בדרך  והמוותאת סיפורי הגבורה  

מחוויה  אתה נשרט    שר אכ  אך  .כלל לטראומה מהשירות הצבאי
מסוים  ,  תיומיומי  טראומטית  במובן  שזה  קשהנושא   אפילו 

איתו  יותר אני  פשוט  רובנו    -   להתעמת  הלאה.  ממשיכים 
  חושבת שישראל היא מדינה פוסט טראומתית.  

  

  זוהר אלון



      במאבק

  
 

  

מאות האלפים שהתכנסו במרכז סאו פאולו עם פרסום  ל מנופףלולה 
  תוצאות הבחירות לנשיאות ברזיל (צילום: ורמליאו) 

  

מנהיג מפלגת העובדים ונשיא ברזיל לשעבר, לואיס אינסיו      
) ניצח  ומנהיג  ) את הנשיא  30.10"לולה" דה סילבה,  המכהן 

בולסונרו  יןהימ ז'איר  הבחירות   ,הקיצוני  של  השני  בסיבוב 
נחת רווחה בקרב  אב  תקבלנ  העובדים מנהיג    ןניצחו לנשיאות.  

ובקרב   חברתיים  הציבור  אמריקה    בברזילפעילים  וברחבי 
  בולסונרו  על דחוקניצחון בסיבוב השני השיג הלטינית. לולה 

  .יריבובהם זכה  49%מהקולות, לעומת   51%-וזכה ב
בשאלות    לעסוקלולה  הרבה  הבחירות    קמפייןבמהלך      

כפי שפרסמה בהרחבה העיתונות בעולם    ,חברתיות ופוליטיות
  לולה קמפיין  . אך בניגוד למפלגות הממסד בישראל,  ובישראל
של    ובפרט  , אקולוגיותלסוגיות  גם  התייחס   השיטתי  להרס 

בעלי   בידי  באמזונס  הגשם  הרב  ההוןיערות  -והחברות 
בברזיל  לאומיות מאוד   העמיקהרס  ההיקף  .  הפועלות    עד 

על  א היוצא בולסונרו.  במהלך ארבע שנות כהונתו של הנשי
מקרכן,   זה  תמכו    סביבתיים  םפעילי כי    האין  בברזיל 

    .לולה הנשיא החדש -מתנגדו  במועמדות
   , איש הימין הקיצוני בולסונרו  שהוביל  הרשמית  המדיניות    

מנגנוני    את  מוטטה  מואץ",כלכלי  "פיתוח  לה העניק את השם  
ה ה על  בברזילנזק  פיקוח  של    ההסב  העודדש  בכך   הסביבתי 

  מפגיעה חמורה ובלתי הפיכה זו לחוות חקלאיות. גשם יערות 
השאר  סבלו   המקוריי  יאנשבין  ("האינדיאנים")  ם  העמים 

בהרס האמזונאס הציבורי  המאבק  .  רי היערותהמתגוררים באזו
רבים  הגב חברתי  , קורבנות  פעילים  עיתונאים,  ובהם  ים, 

  .ילידיםחוקרים ו
  הסיכויים מאבדים את  הולכים וגשם שטרם נכרתו  גם יערות      

חומרה  ליפר    מצב כזה .  ותעלולים להפוך סוואנו  ות,להתאושש
האיזון   ואת  הארץ    יגרורהאקולוגי  כדור  על  קשות  השלכות 

יערות האמזונס  הרס    כי  ,כולו. חוקרים ברזילאים אף הזהירו
  .שסברו בעבר מכפייותר   מהר  תקרב ל"נקודת אל חזור"מ

הבחירות        מערכת  במהלך  הבטיח  לכי  לולה  רת  יעציפעל 
היערות,   הפיקוח,    לשיקוםהרס  סמכויות    להשבתמנגנוני 

הסביבה  ל להגנת  של  ה  ולמען משרד  העמים  כל  אינטרסים 
       כולל הגנה על אדמותיהם.   –זונאס המקוריים באמ

שאלות      מענה  ונותר   שתי  להאם    :ללא  הנשיא  יזדמנו  ידי 
הכלים   סביבה, הרווחה,  ה  בנושאיהצעותיו    ליישוםהחדש 

והחינוך,  ה העניים  ה ביטחון  הבריאות  האזרחים  של  תזונתי 
מפלגתו  מול פרלמנט בו  בהצלחה    לתמרן האם יצליח ?  ביותר
מדינה    ,רוב  בעלת  אינה היא  (ברזיל  המחוזות  ראשי  ומול 

לפדרלית   הברית ארבדומה  האינטרסים  ה)  צות  את  משרתים 
  ?  בעלי האדמותשל 
המעודד     עומד  -   הצד  אינו  האיכרים  "תנועת    .ולבד  לולה 

הגדול,  אדמות"ה  חסרי החברתית  באמריקה    ההתנועה 
הודיעה  חבריםמיליוני    ובההלטינית   לצידוכי  ,  .  תתייצב 

נהצהירו  בנוסף,   על  אדמות  חבריה  על  להשתלט  כונותם 
  .    סכנההנתונות ל

  אפרים דוידי 
  

  מועדון הגדה השמאלית
  א "ת, 07 העם אחד

  הקרנת הסרט 
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  השבוע באתר "זו הדרך"
התחזקות   מול  איתן  נעמוד  עודה:  איימן  ח"כ 

והגזענות,   מקדמה הפשיזם  קיבלו  לא  המורים 

כפי שנחתם בהסכם הקיבוצי החדש, הסכם לעובדים בבית  

-לסין לאחר שביתה בת שבועיים, חברי הכנסת של חד"ש

צו  פורסם  גביר,  בן  איתמר  של  בגרונו  לעצם  יהפכו  תע"ל 

  הקיבוצי של העובדים הסוציאליים.   הרחבה להסכם
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